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ዒመት መፀ ፋስቲቫሌ.......ዕሊምኡ’ኸ? 

ህዜቢ ኤርትራ “ንነፃነቱ” ኢለ ብዘሕ ብጣዕሚ ከቢዴ ዋጋ ከፉለ እዩ፡፡ ሕዙ 

ሇዎ ኩነታት እንተይረአኻ ግቡእ ክኽፇሌ ዜግበኦ ዋጋ እዩ ምባሌ ይከኣሌ እዩ፡፡ እቱ 

ዜኸፌአ ንዕቀባ ዜኸፇል ል ከቢዴ ዋጋ ተወሳኺ ዜኸፌአ ዋጋ እንትኸፌሌ ምርኣይ 

እዩ፡፡ ብፌሊይ ትርጉም ነፃነት ጠፉእዎ ካብ ኢትዮጵያ ተፇሉኻ ኣፌካን ዯፉኖም ኢዴካ 

ብፌርሒ ኣሲሮም ብስሌጣኖም ኩለ ዜገብሩ ዒንዯርቲ ዑዋለ ዜኸበቡዎ ሓዯ መሊኺ 

ኢሳያስ ዜውንኖ መንግስቲ አዩ ኢለ ይሓሰቦ ዒቕቲ ውሒጥዎ ምርኣይ መሕኒ 

እዩ፡፡ ሰውራ ኤርትራ ካብ ኣበጋግስኡ ዜዜርግሑ ዜነበሩ ዴኹማት ስራሕቲ 

ፐሮፖጋንዲ ዒቕሚ ኮይኑ ይኮነስ ህዜቢ ኤርትራ ክቕበልም ገብር ዜነበረ ካብ 

ፅሌኢት ህዜብን ዒላታዊነት መሳፌንትን ፊሽስታውን መራሕቲ ዜወሰደዎ ዜነበሩ 

ግፌዒዊ ጭፌጨፊን ጥራሕ እዩ  ነይሩ፡፡ ኣፌቱ እዋን አቱይ ማእኸሊይ መንገስቲ 

ኢትዮጵያ ብግፌዕን ጭፌጨፊን እንተይኮነስ ህዜቢ ብዜሓቕፇን ንህዜቢ ኤርትራ 

ዜጠቅምን ዜጎዴእን እናፇሇጠ ኣገባብ ኣፇታትሓ ዜጥቀም እንተዜነብር ህዜቢ ኤርትራ 

ናብ ከምዙ ዜበሇ ተዒሚቱ ኣይምኣተወን፡፡ 

ዴሕሪ ስዕረት ዯርጊ ብሪፇረንዯም ህዜቢ ኤርትራ ነፃነት ኤርትራ ምስተኣወጀ ኣብ 

ኣስመራ ዜፀናሕኩለ ውሓዲት መዒሌታት ብዜሕ ንዴሕሪት ተመሉሰ ታሪኽ ከንብብ 

ዜዯፌእ ኩነታት ኣጋጣሙኒ ነይሩ፡፡ ብዚዕባ ኤርትራን ኤርትራውያንን ይፇሌጦ ታሪኽ 

ስሇይነበረ ኣይኮነን፡፡ ኤርትራ ዜብሌ ሱም ክረስፒ ዜበሃሌ ዜነበረ ጠቕሊይ ሚኒስትር 

ጣሌያን ብ1889 ዒ.ም ፇረንጂ ናብ ፓርሊማ ጣሌያን ኤርትራ ዜብሌ ሱም ዜተዋህባ 

ሓዲሽን ፇሊሚትን ባዕዲዊ ግዜኣት ኢለ ከፅዴቐለ ብቕረቦ ሇበዋ ሱማ ከምዜፀዯቐ 

ይፇሌጥ ነይረ፡፡ ዴሕሪ ስዕረት ጥሌያን ሃፄ ሃ/ስሊሴ ይሕመቕ ይፀብቕ ብዜገበሩዎ 

ኣገባብ ፋዯረሽን እንተፌርሱ ንምንታይ ነቲ ጣሌያን ውፅኦ ሱም ተቐቢልምዎ? 

ዜብሌ ሕቶ ምስ’ቲ ብይ ዴላቱ ዜነፃፀሌዎ ሓው ህዜቢ ትግራይ ከም’ቲ ሕዙ ሻዕብያ 

ዜገብሮ ል ራኽቦ ነገርን ናብ ንቡር ሕውነቱ ሕስብ ነገር ከይፌጠር ኢልም ነቱ 

ምኒሌክ ዜዯጎል ሓዊ መቐፀሌታ ህዜቢ ትግራይን ኤርትራን ተራኺቡ ሌምዒት ንቡር 

ሕውነቱ ከይሇዒሌ ኢዩ ኢሇ እየ ዜሓስቦ ነይረ፡፡ እታ ቅንያት ግና ይሓሰብኩዎ 

ኣርእያትኒ፡፡ 

ኣፌቱ ቅነ ናብ ኣባሊት ክፌሉ ዛና ከይዯ ፅቡቕ ክእሇትን ፇሌጠትን ትግርኛ ሇዎ ሰብ 

ኣጋንዩኒ ኢሇ ንሓዯ ዒብዪ ዕዴመ መዜገቡ ምሁር ፇሊጥ ካህን ካቶሉካዊት ቤተ 
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ክርስትያን ኣብ ገዲም እምባጋሌያኖ ረኺበ፡፡ ካብ ኩለ ምቁር ወግዖም ንሊዕሉ 

ግረመሇይ “እዝም ዯቀይ ነፃነት ኢልምስ ኤርትራ ዜብሌ ሱም ሒዝም ምምፀኦም 

ብጣዕሚ ይሓዜን ነይረ፡፡ ኢትዮጵያ ዜበሃሌ ሱም ንመን ቀሪብዎ ኢዩ፡፡ ንምንታይ 

ሰሜን ኢትዮጵያ ኢና ኢልም ይመፁ ይብሌ ነይረ፡፡ ተጋሩ ኣሕዋቶም ናበይ 

ገዱፍምዎም ይብሌ ነይረ፡፡ ትግርኛ እተፅንዐ ተጋሩ ካብ ሃሇኩም ግና ግዴየሇን 

ተፇሉና ኣይንፌሇን፡፡ ----“ ኢልምኒ፡፡ ሱም ባዕዲዊ ገዚእቲ ገዱፍም ንምንታይ ሱሞም 

ገዯፈ፡፡ ሰሜን ኢትዮዽያ ዯቡብ ኢትዮዽያ ከም ሰሜን ኮርያ ዯቡብ ኮርያ 

ይነማሇቶም ኢዩ ነይሩ፡፡ 

ብዘሓት ሰባት ሻዕብያ ኣረኣእያ ባዕዲዊ ገዚእቲ ዜወርስ እዩ እንትብለ ነቱ 

መረትዖ ብግቡእ ስሇይዜርዜርዎ ዯሚቑ ኤርትራውያን ክሪእዎ ኣይተገበረን፡፡ እዝም 

ዒብይ ምሁር ኣቦ (ስሞም ክጠቕሶም ይዯሇኹ ፀገሙ ትርዴኡሇይ ኢኹም) ሻዕብያ 

ርኡን መቦቀለን ምፅሌኡ ንነፃነት ክዋጋእ ኣሇዒዑልም ብሌ ኣይኮነን፡፡ ኣስመራ 

ብራእሲ ኣለሊ እያ ተመስሪታ ኢሌካ ካብ ምዜራብ ሮማ ኣምሲልም ጣሇያን እዮም 

ፇጢሮምዋ ምባሌ ዜጥዕሞም ንነፃነት ምቅሊሶም ፌትሓውነት ስሇዜረኣየልም ኣይኮነን፡፡ 

ወይ’ውን አበየ ፇስቲቫለን ኣኼባ ወፈይን ምስ ተጋሩ እንራኸበለ ታሪኽ የሇን 

እንተሃሇወ’ውን ታሪኽ ተወራርን ወራርን እዩ ኢለ ንመንእሰይ እንተምህር እተሓሳስባ 

እዝም ሰባት ካብ ዒይኒ ናብ ኣፌንጫ ል ርሕቐት የርኢ ምኳኑ ርኢ እዩ፡፡ እዝም 

ንሓንቲ ማዒሌቲ ዋጋዕክዎም ካህን ግና ታሪኽ ርኢ ይትረፌ ሱሙ 

እንተይሇወጥካ’ውን ነፃ ሃገር ምኳን ከምዜከኣሌ እዮም ኣምሂሮሙኒ፡፡ ካብ ምንጋጋ 

ሻዕብያ ወፂኦም ንኣስታት 25 ዒመት ዯቂቅ መፅናዕቲ ዜገበርለ መፅሓፌ ተሓቲሙ 

ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ንብቡለ ዕዴሌ እየ ፃሌት፡፡ 

ንምንታይ ከ ከምዙኾይኑ? ዕዴሌ ኤርትራውያን ንምንታይ ተበሊሽዩ? ሕዙ 

ሻዕብያ ኸ ዜኸዴል ናበይ እዩ? ብወገነይ ህዜቢ ኤርትራ እዘይ እዩ ዜሐሸካ ከምዙ 

ግበር ምባሌ ኣየበገሰንን፡፡ ከም ሓው እቲ ጉዕዝ የሰክፇኒ ስሇ ል ግና ነቲ ዜረኣየኒ 

ሽግር ከምል ምፌሳስ ይፇቱ፡፡  

መፅባዒታት ሻዕብያ እንታይ ነይሮም፡- ህዜቢ ትግራይ ወይኑ መራሒ ውዴብ 

ፇጢሩ ቅዴሚ ሜዲ ምውፀአይ ኣብ ኤረትራ ዳሞክራስያዊ ውዴብ ህዜባዊ ሓይሌታት 

/ሻዕብያ/ እዩ ይሰምዕ ነይረ፡፡ ታዕሉም ምስ ኣተኹ ጀሚሩ ኣብ ኩልም ውዴባት 

ኤርትራ ብዛካ ስመ ተፀውኦ ክንዱ ፅፌሪ እትኾን ኣፇሊሊይ ዕሊማ ብፅሑፌ 

ኣይራኣኹን፡፡ ካብ ኩልም ውዴባት ዜረኽቦም ተጋዯሌቲ ነይሮም ኩልም ነንባዕልም 
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ዜተሓማመይዎ ይነጉሩኒ ነይሮም፡፡ ናይ እስሊም ናይ ክስታን ናይ ከበሳ ናይ ቆሊ 

ዜበሃሃሌዎ ዜነበሩ ሐዙ’ውን እቱ ዜኸፌአ ሓዯጋ ከይኾን ፇርሖ ኣፇሊሊይ እዩ ነይሩ፡፡  

ዜኣትውዎ ዜነበሩ መፅባዒ’ውን ተመሳሳሉ እዩ፡፡ ኩልም ካብ መትከሌ ዜብገስ 

ተቀፃፃሊይን እናማዕበሇ እናተመጋገበ ዜኸዴ ስትራተጂ ኣይነበሮምን፡፡ ዜዒበየ ፖሇቲካዊ 

ኣጀንዯኦም ተሞክሮ ቃሌስታት ዒሇም ብቱን ብዜኾነ መሌክዐ ምሕካይን ዕሇታዊ 

ዛናታት ጥራሕ እዩ ነይሩ፡፡ ብዜተረፇ ንባዕልም ብወታዯራዊነት ምንፊሕ እዩ 

ሐጎሶም ነይሩ፡፡ ባዕልም ንባዕልም ስኢልም ዜኾርዐ ነይሮም፡፡  

- ኤርትራ ሃፌታም ምዕብሌቲ እያ፡፡ ብዘሕ አንዲስትሪ ኣሇዋ ጥራሕ ነፃነት 

እምበር ኢትዮዽያ ዕዲጋና ክንገብራ ኢና፡ 

 

- ኤርትራ ነዊሕ ዯረት ባሕሪ ስሇሇዋ ኢትዮዽያ ዴማ ብይናትና ወዯባት 

ካሉእ ወዯብ ስሇይብሊ ንወዯብ እትኸፌል ገንብ ብዘሕ እዩ በዙ ኤርትራ 

ሃፌታም ስሇ እትኾን ብዯውታ ል ኤርትራዊ ይተርፌ ገና ኣብ ማህፀን 

ኣዴኡ ል ዕሸሌ ዯመወዜ ክስሇዏለ እዩ፡፡  

 

- ብታሕተወት ተጋዯሌቲ ዴማ ጥራሕ ነፃነት ትምፃእ እምበር ዴሕሪ ነፃነት 

በቢ ሽጣራና ንነብር ይብለ ነይሮም፡፡  

 

ካብ ቀዯሙ ተጋዯሌቲ ኤርትራ ውዴባቶምን ብግቡእ ዜፌሇጥ ዜነበረ 

ዜፇሌጦ መፅባዒታት እዩ፡፡ መበገሲ ናይዙ መፅባዒታት ካብ ሓዯ ብሱሌ 

ራእይ ይተበገሰ ካብ ተራ ስምዑትን ዴላትን ዜብገስ ከም ዜነበረ ዜፌሇጥ 

ነይሩ፡፡ ካብናይ ባዕሇይ ተመክሮ ዜፇሌጦ ነዙ ኣባሃህሊን መፅባዒን የዋፅእ 

ሕሌሚ ምዃኑ ንገሌፀልም ነይርና፡፡ እቲ ብታሕተዎት ተጋዯሌቲ ዜበሃሌ 

ዜነበረ ነፀብራቕ ኣበሃህሊ መራሕቶም ስሇዜኾነ ብዘሕ እንብል ኣይነበረን፡፡ 

ኤርትራ ምዕብሌቲ እያ ውፅኢት ፊብሪካ ዜኾኑ ሽቀጣት ኢትዮዽያ ክንሸጠሊ 

ዜብሌ እምነት ግና ኣብ የሇን ይኾነን ምሕሊም ምዃኑ ብግቡእ ኣብ 

ዜርኸብናዮ ኣጋጣሚታት ኩለ ክንገሌፀልም ንፌትን ነይርና፡፡ እተን ኣብ 

ኣስመራ ኣሇዋ ኢልም ዜኣመኑሇን ዜነበራ ከም ፊብሪካ ዒሇባ በራቶል፣ 

ፊብሪካ ፀሞቓ ቢሬ ሞልቲን፣ ፊብሪካ ጫማ ቺፓሉኒን ካሌኦት ከምኣ 

ንዜበሊን ኣርግቶትን ግዛ ዜሓሇፇንን ፊብሪካታት ምዃነን ጥራሕ ይኮነስ 
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ትሕዜቶአን ተቒቑ ዜተወዲኣ ምዃነን ክነረዯኦም ንፌትን ነይርና፡፡ ክኸውን 

ሇዎ ኤርትራን ህዜባን ጥራሕ ምስ ሙለእ ዴኽነታን ዴሕረትን ኣሚንካ 

ተቐቢሌካ ኣብ እምነትን ዴላትን ህዜቢ ዜተመስረተ ብተሳትፍ ህዜቢ ሰፉሕ 

ዕማም ሌምዒት ብምዕማም ክንሌውጣን ክነህፇትማን ዜብሌ እምነት ምሓዜ 

ከምዋፅእ ንገሌፀልም ነይርና፡፡ 

 

እቲ ሰፉሕ ወሰናስን ባሕሪ ምህሊው ንሃብቲ ዒሳኳ ፅቡቕ እንተኾነ 

መናዊን ሰፉሕ ዕዲጋ ክፇጥር ዜኽእሌን ከባብያዊ ዕዲጋ ክፇጥር ዜኽእሌ 

ሰሊማዊ ርክብ ሰፌሕ ዱፕልማሲ እንተይተኸቲሌካ ኣብ ውሽጣዊ ሃሌኪ 

ንምውዒሌ’ውን ከምይተኣማምን ፌለጥ ነይሩ፡፡ እንተ እቱ ኢትዮዽያ ውስን 

ባሕሪ ስሇይብሊ ብሕታዊ ንዯገ መራኸቢኣ ወዯባት ኤርትራ ዜመስልም 

ዜነበረ ብንፁር ቋንቋ ኢትዮዽያ ብዘሕ መማረፂታት ከምሇዋ ወዯባት 

ኤርትራ ግና ኢትዮዽያ እንተይተጠቒማትልም ናይ ጨው ባሕሪ ጥራሕ 

ኮይኑ ከም ዜተርፌ ንነግሮም ነይርና፡፡ ወዯባት ኤርትራ በፌሊይ ሻዕብያ ግና 

ነዙ ምስማዕ ኽእሌ ብቕዒት ኣይነበሮምን፡፡ በትዕቢትን ንዕቀትን ይስሙዐና 

ነይሮም፡፡ 

 

ብጣዕሚ ግርመሇይ እዙ ኩለ ሓሉፈ  ንፇሇማ ግዛ ኤርትራ ሻዕብያ 

ተቖፃፂሩ ኣብ ኤክስፖ ዜተገበረ ፉስቲቫሌ ዜርኣኽዎ ትርኢትን ምሁራት 

ብዜበሃለ ኤርትራውያን ዜቀረበ መፅናዕቲን ክሳብ ክንዯይ ይዕውኑ ከምሇውን 

ጠቅሊሊ ዕሽነቶምን ረአየ ነይሩ፡፡ ናይ ኤርትራ ቀዲማይ ናይ ኤክስፖርት 

ኣቓሓ ቡን ዴሕሪኡ ቆርበት፣ ሰሉጥ ወተ ንመርኢት ቀሪቦም ተዒዙብና፡፡ 

ቡና ኣበየናይ ከባቢ ኤርትራ ይቦቅሌ ኢሇ የብረሀሌና ንዜነበረ ሰብ ሓቲተ “ 

ኢትዮዽያ እተፌርዮ ቡና መውፅኢ ወዯብ ስሇይብሊ ሇዋ ዕዴሌ ንኤርትራ 

ምሃብ ጥራሕ እዩ፡፡” ኢለና፡፡ ንባዕሌና ንኢትዮዽያውያን ይዚረብ 

ከምል’ውን ዜተረዯኦ ኣይመስሇንን፡፡  

 

ባዕለ ኢሳያስ ኣፇወርቂ ዜተሳተፌለ ዜቀረቡ ዕዴሌ ኤርትራ ከርእዩ 

ዜተፀበናዮም ፅሑፊት ነዘ ኣተሓሳስባ እዘይ ጠናኽሩ ምዃኖም ሪኢና፡፡ 

ኣብዙ ረጋገፅክዎ ኣብ ሜዲ ኤርትራ ዜነበሩ ሰባት ጥራሕ ይኮኑ ምሁራን 

ኤርትራ’ውን ንህዜቢ ኤርትራ ዜጠቅም ሓሳብ ንምምፃእ ይተዒዯለ ኣብ 
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ዜተረኸበ ዕዴሌ ናብ ስሌጣን ፀግዖም ዜሓሇሙ በሇፀኛታት ምኳኖም ሪአ 

ሓዙነ፡፡ ኣብዚ ፇሊሚት ፋስቲቫሌ ህዜቢ ኤርትራ ንምትሊሌ መፅባዒ ሕሌሚ 

ዜንገረለ ዜዯጋገመለ ዏውን ኣብይርከብ ሕሌሚ ክገብርዎ ዜሰርሐለ ምዃኑ 

ዜተዒብኩለ ነይሩ፡፡  

 

ቅዴም ኢሇ ዜገሇፅክዎ ውዴባት ኤርትራ ብዜሓዜዎ ዜአምን ዕሊማን 

ተስፊን እንተይኮነ ማእኸሊይ መንግስታት ኢትዮዽያ ዜፌፅምዎ ዜነበሩ ግፌዑ 

ዒብይ መሳርሒ ነይሩ፡፡ ኣብ ኣርኣያ ውዴባት ኤርትራ ዜፇጠሮ እምነት’ውን 

ክንዴኡ ዒብይ ምንባሩ ኢና እንርኢ፡፡ ኤርትራ ካብ ኢትዮዽያ ምንፃሌ ርእሲ 

ኢትዮዽያ ቆሪፅካ ምዴርባይ ማሇት እዩ ኢልም ይዚረቡ ነይሮም፡፡ ኤርትራ 

ንሃሇዋትን ሓዴነትን ኢትዮዽያ ወሳኒ ገይሮም ይዚረቡ ነይሮም፡፡ እዘ ኣባሃህሊ 

እዘይ ብሇዋህ ሇባም ኣተሓሳስባ ዜምርሑ ውዴባት ኤርትራ ሓቂ ኾይኑ 

ክረኣዮም ግዴን ነይሩ፡፡ እዘ ኣበሃህሊ እዘይ ምስ መቦቆሌን ታሪኽ ኣመፃፅኣ 

ኢትዮዽያ ኣተሓሒዜካ አክሱምን ከባቢኣን ንሓዴነትን ኣመዒብሊ ኢትዮዽያ 

ንበቡ መጨነቒ ክኾን ከመዜኽእሌ ዜከሓዴ ኣይኮነን፡፡ ወዴሰብ በፂሕዎ 

ብል ምዕባሇ መበሌ 21 ክፌሇ መን እንተሪኢኻዮ ግና እምቢ ኣይዯሌን 

ንዜበሇን ሌዕሉ 30 ዒመት ንዜተዋገአን ዜበሇፀ መማረፂ እታ ጌጋ ካብ ተግባሩ 

ባዕለ ክሪኣ ምስዲዴ ምኳና ግለፅ’ዩ፡፡  

 

ወያነ ኣብ መሰሌ ህዜብታት ኣረጋጊፅካ ዜፌጠር ምትእምማን እዩ 

ዕብየት ዱሞክራስያዊ ስርዒት ክውን ምግባር ዜከኣሌ ካብ ዜብሌ ፅኑዕ እምነት 

ሒዘ ነፃነት ኤርትራ እንትቕበሌ ብኹለ ገፅ ማሇት ካብ ፀበበትን ትምክሕትን 

ጋጥም ዜነበረ ተቓውሞ እናበዯሀ እዩ፡፡ ተቓውሞ ፀበብቲ ውዴባት ኤርትራ 

ካብ ዜተመስረተለ ዕሸሌ ዕዴሚኡ እዩ ዜጅምር፡፡ ነፃነት ኤርትራ ዜቕበሌ 

ውዴብ ንምንታይ በዒሌ ሻዕብያ ይቃወምዎ ከምዜነበሩ ምኽንያቱ ክሳብ ሐዙ 

እቱ ሓቂ ኣይተገሇፀን፡፡ ውዴባት ኤርትራ ብፌሊይ ሻዕብያ ኣብ ውፀኦም 

ዜነበረ ፅሑፊት ኮነ ብቓሌ ኣብ ዕዴሌ ህዜቢ ትግራይ ዜብል ነገር 

ኣይነበረን፡፡ ሇባማት ዒበይቲ ኤርትራ ግና ብዚዕባ ህዜቢ ትግራይ ከመይ 

ዜበሇ ጭንቂ ከምዜነበሮም ሌዕሌ ኢሇ ዜተነገረ ኩልም ዒብይ ምሁር ከም 

ዜበሌዎ እዩ፡፡ እዘይ ብሰፉሑ ኣብ ሪፇረንዯም ኤርትራ “ኣብሓጎ 

እንተይፀዋዕካ ኤርትራዊ እየ፡፡” ይብለ ከም ዜነበሩ’ውን ይዜከር፡፡  
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ክንዱ ካብ ዒይኖም ናብ ኣፌንጨኦም ል ርሕቐት ክሪኡ ይክእለ 

ከም መራሕቲ ሻዕብያ ዜበለ ኤርትራውያን ግና ወራራይን ዒፇጣጣይን 

ሽውሃቶም ብዜመሌእ መሌክዐ ይሪእዎ ከምዜነበሩ ግሌፂ እዩ፡፡  

 

እቱ ብዴንቁርነኦም ሱም ሓዯ መበቆልም ምዃኑ ይርዯኦም ሱም ሓዯ 

ታሪኻዊ ቦታ ተጋሩ ዜኾነ ዒጋመ ከም መፅረፉን መናሸዊን ወሲድም “ዒጋመ 

ምስተዒወትና ናብ ዜኸዲ ስሇይብለ ተዋሪደ ርእሱ ኣዴኒኑ ናባና ምምፅኡ 

ኣይተርፌን፡፡” ብምባሌ ብውሸጦም ዜሓሰብዎ ሕቡእ ሻጥር ነይርዎም፡፡ ተጋሩ 

ይብለ ኢትዮዽያ ብትነትን ኢሊ ምዴኻማ ኣይተርፌን፡፡ ኣብዘ ነቃዕ ሃጓፌ 

ኣቲና በዒሌትና ገበርቲ ሓዯግቲ ክንኮን ኢና ዜብሌ ሕሌሞም፣ ህዜቢ ትግራይ 

መሪሕ ውዴብ ህወሓት ፇጢሩ ብምቅሊሱ ሕሌሞም ተሰይሩ እዩ፡፡ እቱ ብጣዕሚ 

ዜገፌዕዎ ዜነበረ ዒጋመ/ንተጋሩ ክቡር ስሞም’ዩ/ መሪሕ ረኺቡ ርእሱ ብምቕንዐ 

ጥራሕ ኣይኮነን ቅስሞም ዜተሰበረ፡፡ ብጠቅሊሊ እቱ ዋሕስ ሓዴነት ከምዜኾነ 

ታሪኽ ኢትዮዽያ ዜመስከረለ ትግራዋይ ኣብ ኢትዮዽያ ሓዴነታን ምዕባሊኣን 

ንምውሓስ ተወዱቡ ናብ ዕማም ከምዜኣቱ ል ሪኦም ንሕሌሞም ዕንቅፊት ኮይኑ 

ስሇዜተርኣዮም እዩ፡፡ ነዘይ መረዲእታ ዜዯሌይ ህወሓት ካብ በነ ምስረታኡ 

ጀሚሮም ናቶም መቐፀሌታ ዕማሞም መፇፀሚ ንክኾን ዜፇጥሮዎ ዜነበሩ ፀቅጥን 

ንሒዜዎ ዜተበገሰ መዴሓኒት መፌትሒ ፖሇቲካዊ ሽገር ኢትዮዽያ ሕቶ መሰሌ 

ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮዽያ ምቅዋሞም ብዜርዜር ተመሉስካ ምፅናዕ ይከኣሌ’ዩ፡፡  

 

ውዴባት ኤርትራ ንባዕልም መበገሲ ታሪኾምን ሓበሻዊ መንነቶም ገዱፍም 

ናብ ከቢዴ ሰኣኖ መንነት እናአተው ክመዜሳቐዩ ይተረዯኦም ታሪኾምን 

መንነቶምን ሓሌዮም ንዜኸደ ከጭበርብሩ ዜፇተኑዎ ብዘሕ’ዩ፡፡ ኣብ ከባቢ 

1975 ዒ/ም ብኣጋጣሚ ንሳሕሌ ከይደ ፉዯሌ ግእዜ ብሊቲን ክቅይርዎ እንትፅዕሩ 

ሪአ ኣሕፉሮምኒ ነይሮም፡፡ ናትና ናይ ባዕሌና ውርሻ እዩ ኢልም ክኾርዕለ 

ዜግባእ ኣብ ውሑዲት ካብ 10 ይበዜሓ ዒዴታት ጥራሕ ዜፀንሓ ቅርሲ ከጥፌኡ 

ምፌታኖም ኤርትራን  ኤርትራውያንን ካፌቲ ፀሉም ኣፌሪቃዊ ዜተፇሇየ እዩ 

ምባሌ ኣየክፇአልምን፡፡ እቱ ፉዯሌ ምቕያር ዯሓር ኣቶ ሃይሇ ዴሩፅ 

ከምውግዏኒ ተቓውሞ በዙሒዎም ኢዩ ገዱፍምዎ፡፡ 
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እዝም ብዕዴሌ ሓውና ህዜቢ ኤርትራ ዜጣሌዐ ሇው መራሕቲ 

መወዲእተኦም እቱ ዜኸዴዎ ሇው እዩ፡፡ ካብ ምጥሊዕን ክትራንን ኣራእያ 

ዜወፀለ መገዱ ክረአዮም ኣይክእለን፡፡ እቱ መገዱ ክረአዮም ኣይክእሌን ጥራሕ 

ይኮነ ቁሩብ ገም ዕርፌ ኢልም ክሓስቡን ክሪኡን’ውን ኣይኽኣለን፡፡ እታ 

ሊቶም መማረፂ ተጎሌቢቦምዋ ዜመፁ ዒሇባ ምቁማርን ክትራንን ይተቐንጠጠን 

ዒሇም ይተዒቦም እናመሰልም ዒይኒን ሌሳንን ህዜቢ ኤርትራ ዜሽፌንለን 

ዜሽምሙለን ኣገባባት እዮም ኣፃዕፂዖም ክሰርሑ መሪፆም፡፡  

 

በቢ ዒመቱ ዴሮ ባሕቲ መስከረምን ኣብ ኩሇን ባዒሊትና ኢልም 

ዜሰየምወን ዕሇታት ኣዴሂቦም ዜጭርሕዎ ዕሊምኡ ንሱ እዩ፡፡ ኩለ ዕሇታዊ 

ፕሮፖጋንዯኦም ኣታ ጅግና ተዋጊእኻ ዜተሰዋእኻ ነፃነትካ ወሓስካ እናበለ 

ይዯጋግሙለ፡፡ ይስሌክዮ ዯኾን ዜብሌ ስክፌታ የሇን፡፡ ባዕለ ሻዕብያ ካብ 

ኢትዮዽያ ብዜፇረምኩለ ወረቐት (ባጢራኡ) ዜዯሇኹዎ ከም ዯላተይ ምውሳዴ 

ከሌኪሌኩምኒ ኢለ ብዜኣወጀ ኲናት ጋጠሞ ስዕረት ኩለ ዜኣተዎ መፅብዒ 

ከምናወሐለ ኣብ ክንዱ ይቕረታ ቕርብ ምኽንያት ይገብሮ ፀኒሑ ኣል፡፡ 

 

ኣብዘይ ገርም ነገር ግና ኣፌተን በዒሊትን ፋስቲቫሊትን ዜቐርብ 

ትሕዜቶ ዜተሇወጠ ሓደሽ ነገር ኣይርአን፡፡ ንምንታይ ህዜቢ ኤርትራ ይሓተለ 

እዩ? ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዜነብር ህዜቢ ሇዎ ሽግር ይርአየኒ እዩ፡፡ ብምሒር 

ረቂቕ መሓውር ስሇሊ ሻዕብያ ውለዴን ወሊዴን ሰብኣይን ሰበይትን ተኣማሚኖም 

ምዜራብ ይክእሌለ ኩነታት ከምል ይፌሇጥ እዩ፡፡ እንኳይድ ኣብ ውሽጢ 

ኤርትራ ልስ ኣብ ወፃኢ ዜነብር’ሞ ዜጥውሮም ስዴራ ሇውዎ’ውን ስዴርኡ 

ብሻዕብያ ጅሆ ተታሒዝምዎ ከምዜፅገም ይፇሌጥ’የ፡፡ ግን ክሳበ መዒዜ? 

መወዲእታ መፌትሒኡ’ኸ? 

 

ሕዙ ኣብ ኣስመራ ዜካየዴ ል ሃገራዊ ፋስቲቫሌ ኤርትራ ሓንቲ ኣብዙ 

ዜሓሇፇ መነ ነፃነት ኤርትራ ዜተሰርሐት ትርጉም ሇዋ ውፅኢት 

ኣይረአኹን፡፡ እታ ምረቓ ዴያ መርገም ይተረዴአትኒ ስሇዜተሰዋእካ 

ስሇዜዯኸምካ ውሕስቲ ሃገር ኤርትራ ፇጢርካ እያ፡፡ ነዙኣ ዴማ ተወሳኺ 

መሕሇዊኣ ገንብ ኣዋፅእ እያ፡፡ 
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ካፌታ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃሌሲ ኣዋፅእ ዜበሃል ዜነበረ ገንብ ሕዙ ኩለ 

ናብ መሰሌጠኒ ሰራዊት ኤርትራ እናእተኻ ኩለ ወታዯር ናይ ምግባር መስርሕ 

እያ፡፡ እቱ ኣብ ማህፀን ኣዱኡ እንተል ዯመወዜ ክስሇዏለ እዩ፡፡ ኩለ ኤርትራዊ 

ናበ ሃገሩ ተመሉሱ ስሪሑ ዜህፌትመለ ኩነታት ክፌጠር’ዩ ዜተባህሇ መፅበዒ 

ኣበይ ኣተወ? እዘይ ይበሃሌ ከምይነበረ ሃገር ምስ ወፃኢ እትተዒዲዯገለ ድሊር 

ኣዋፅእ እንተይ ኣዋፂእኻ ሃገር ኣይትቕፅሌን አናተባህሇ ክሳብ መዒዜ’ዩ? 

 

እዘ ሕቶ እዘይ ብፌሊይ ኣብ ወፃኢ ዜነብሩ ኤርትራውያን ክምሌስዎ 

ዜግባእ እዩ፡፡ ሃገር ብይዚሪ መዋጮ ምምስራት ኣይከኣሌን፡፡ ነፃነት’ውን 

ውሑዲት  ዒንተራት ዜዕንዴሩለ ባንዳራ ምስ ቃሌ ወይ ሓዯ ዜተኸሌከሇ ዯረት 

(ድብ) ምፌጣር ማሇት ኣይኮነን፡፡ መሰሌ ሰሪሕካ ምፌራይ ዜተኸበረለ ብሕግን 

ስርዒትን ዜመሓዯር ህዜቢ ብይ ስግኣትን ሽቑረራን ዴላቱን እምነቱን 

ዜትግብረለ ጥራሕ ይኮነ ኣብ ኩለ ጉዲያት ሃገሩ ዜውሰነለ ኩነታት ምፌጣር 

እዩ፡፡ ፇሪሕካ ፋስቲቫሌ በዒሌ ብዜተባህሇ እናጣቓዕካ ዜተሓተትካዮ መዋጮ 

ብምውፃእ ኣይኮነን፡፡ ሕዴሪ ሰማእታት ኤርትራ ዜኽበርን ከቢዴ ዋጋ 

ዜተኸፇሇለ ነፃነት ኤርትራ ዜኽበርን ኩለ ኤርትራዊ ንሓንቲ ሓቂ ባዕለ 

ተጠቃማይ ዜኾነሊ መሰሌን ዳሞክራስን ተኸበረሊ ሃገር ዯው እንትብሌ 

ጥራሕ’ዩ፡፡ 

 

ሕዙ ሕዙ ኣብ ህዜብና ባዒሌቶም ኣሓትና ይበለና ኣሕዋትና እዮም እቱ 

ሽግር ናይ ፖሇቲከኛታት ሽገር እዩ ኣይትበለና ዜብሌ ስሚዑት የቦቅሌ ኣል፡፡ 

ብሻዕብያ ተወሪርና’ውን ህንደዴነት መራሕቱ’ምበር ህዜቢ ኤርትራ ተወሳኹ 

እንታይ በዱለና ዜብሌ ቁኑዕ ስምዑት ይትንክፌ ኣል፡፡ ሓቁ እዩ እዘይ 

ብሌኡኻት ሻዕብያ ከምኡ ክፌጠር ይሰርሓለ ኣል እዩ፡፡ ሓዯ ሐፌር ኣብነት 

ከቅርበሌኩም፡፡  

 

ቲቪ ኤርትራ ኩለ ግ ተጋሩ ብተዯጋጋሚ ንኤርትራ ዜወርዋ ዜነበሩ 

ፀሊእቲ እዮም ኢለ የምህር እዩ፡፡ እቱ ዜኸፌአ መሳፌንቲ ትግራይ ዜብሌ 

ቃሌ’ውን ኣይተጠቐምን፡፡ ሓዯ ፈለጥ ኣብ ኣዱስ ኣበባን ኣስመራን ዯራፉ 

ዜነበረ ሓያኺ መሌሓሱ ንወረርትና ዯጉዏተት ተጋሩ ዜተዯረፇ ኢለ ዜቐርቦ 

መሕፇሪኦም ዜሰምዏ ዜዜክሮ እዩ፡፡ ዯጋጊሞም ከምፃሇኢ ሌዕሌዎም ራእሲ 
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ኣለሊ ከተማ ኣስመራ ዜመስረታ ባዕዲዊ ገዚኢ ኮይኑ እንተይኮነ በቲ ሽዐ ዜነበረ 

ሃገረይ ዒዯይ ኢለ ነይሩ፡፡ ፇሊሚ ንነፃነት ኤርትራ ዜተዋገአ ኢልም 

ቅርብዎም ራእሲ ወሇንኪኤሌ መቃብ ሮም ኣብ ኣክሱም ኣብ ቀፅሪ እንዲፅዮን 

ክነሪኦም ምኽአሌና ውሌዴ ውሌድም መርኣናዮም፡፡ ዴሕሪ ኲናት መተማ 

ዲጊም ሂወት ይኣክሇኒ ኢልም ኣብ ኣክሱም ኣብ ምንባር ዜወሰኑ ብቶም 

ፀሊእቶም ዜተባህለ ሃፀይ ዩሃንስ ወይ ራእሲ ኣለሊ ተገዱድም ኣይነበረን፡፡ ግን 

ሽግር’ዩ መንነቱ ንዜኸሓዯን ትርጉም ነፃነት ንይርዯኦን ምንጋር ዋጋ 

ኣይብለን’ምበር ራእሲ ወሇንክኤሌ ናብ ዜራኸብዎም ዜነበሩ መንግስታት 

እንኮሊይ ናብ መራሒ ግብፂ ዜፀሓፌለ ቋንቋ ኣምሓርኛ ከምዜነበረ 

ዯብዲቤታቶም ምርኣይ ምተኽኣሇ፡፡ እዘ ጭብጢ እዘይ ዴማ ራእሲ ወሇንክኤሌ 

ባዕሇይ ንጉስ ክኾን ዯኣ ይብለ ነበሩ’ምበር ኣብ በኖም ኤርትራ ዜበሃሌ 

ዒዱ(ቁሸት) ኣይነበረን፡፡ ሻዕብያ ግና ይፇጥሮ ሕሶት የሇን፡፡ 

 

እቱ ንህዜቢ ትግራይ ከተሓሳስቦ ዜጀመረ እዘይ ጥራሕ ኣይኮነን ካብ 

ሻብያ ሃዱሞም  ዜመፁ ሀዜቢ ትግራይ ሓንጎፊይ ኢለ ይቅበልም ኣል፡፡ 

ካፌቶም ከፉኡና ኢልም ዜመፁ ኣብ መፅሇሉታት ዜነብሩ ሇው ገሇገሉኦም 

ኣሕዋት ኢና ኢለ ንዜቐረቦም ዜህቦም ምሊሽ ይተፀበዮ ይኾን፡፡ ባዕሇይ ካብ 

ዜረኣክዎ ተሞክሮ ክገሌፅ፡፡ ሓዯ ግ ዜተወሰንና ሰባት ናብረኦም ክንረኢ 

ክነተባበዖም ኢሌና ናብ ሽመሌባ ኬዴና፡፡ ጋጠምዎም ሽግራት እንተሃሌዮም 

ሓቲትና ርግእ ዜበሇ ዕሊሌ ምስ ጀመርና “በለ ኣይትሰከፈ ናብታ ካሌኤቲ 

ሃገርኩም ኢኩም መፂእኩም ሇኹም፡፡ ምስ ሓውኩም ህዜቢ ኢኹም ዜኒሀኹም 

ምስበሌናዮም ሓዯ ተስእ ኢለ “እዚ ሃገር እዙኣስ ከመይ ዜበሇት ከፌእቲ እያ፡፡ 

ብሓይሌና ተዋጊእና ስዑርናያ ነፃ ወፂእና፡፡ ሕዙ ዴማ ኣሕዋት ኢና ብምባሌ 

ብሰሊም ክትጎብጥና ትፌትን ኣሊ፡፡” ኢለና፡፡ ሓዯ ዒብይ ሽማግሇ ነይሮም 

ተሲኦም በኽዮም ኣየትሓዘሌና ንሕና ናብ ዜወጋእናዮ ህዜቢ መፂእና ከመይ 

ኮን ብሕማቅ ክሪአና ይኾን ንብሌ ነይርና፡፡ ብጋጠመና ሕውነታዊ ኣቀባብሊ 

ተሓጒስና፡፡ ግን ርጉማት ከይንኾን ጠርጢረ፡፡ ናይዘ ወዱ ቃሌ ቃሌና ኣይኮነን 

ምናሌባሽ እዙ ወዱ ከምኣ እንትኸይና እምነቱ ክመፅእ ኣይነበሮን ኣልምና፡፡ 

ከምዙ ዜበለ ምስቲ ዜስዯዴ ል ዜመፀን ሓዯ ሓዯ ይበሰለ ዒዋናትን ዜዚረብዎ 

እቲ ዜቦቅሌ ል ስምዑት ምፌጣሮም ኣይተርፌን፡፡  
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ንሕና ኤርትራውያን ከርደኡሌና እንዯሉ ሓንቲን ንፅርትን እያ፡፡ 

ነፃነትኩም ኣሚና ተቐቢሌና ዒሉሌናሌኩም ኢና፡፡ ብዚዕባ ፅቡቕኩም ዜሓስብ 

ኢትዮዽያዊ ብፌሊይ ትግራዋይ እንተዚርበኩም ተመሉስኩም ንዐ ማሇት ጌርኩም 

ኣይትረዴእዎ፡፡ ሽግርኩም ከም ጎረቤት ስሇ ሕዜነና ካብ ፇተና ፀሊእና 

ክንፌሕቆ ይንኽእሌ ሕውነት’ምበር ካባኹም ዜርከብ ካሉእ ረብሓ ሃሌዩና 

ኣይኮነን፡፡ ኢትዮዽያ ትሌወጥ ትሇምዕ ኣሊ፡፡ እዘ ዕዴሌ እዙ ኣብ ኣሕዋትና 

እንተዜዴገም ታሐጓስና መዏቀኒ ኣይርከቦን፡፡ ነዘይ ብፌሊይ ኣብ ወፃኢ ዜነብሩ 

ኤርትራውያን ብዜሰኸነ ኣገባብ እንተፅንዕዎ ንጠቅሊሊ ህዜቦም እንተዜርከቡለ 

ምጠዒመ፡፡ ካብዙ ሓሉፈ ብፋስቲቫሌን በዒሌን ምዴንቋር የቋርፁ፡፡  

 

ብሰናይ ንራኸብ 

ትንስኡ የማነ ብርሃን                   


